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BalletBio FOR HELE FAMILIEN
SØNDAG 11. DECEMBER 1400

NØDDEKNÆKKEREN
WIEN STATSBALLET

KOREOGRAFI: RUDOLF NUREYEV
MUSIK: THAIKOVSKY

BILLETPRIS: 150 KR.

BIO MØN ØNSKER ALLE EN 
RIGTIG GLÆDELIG JUL
SØNDAG 4. DEC. KL. 1300 &
SØNDAG 18. DEC. KL. 1300

GRATIS ADGANG

NØDDEKNÆKKEREN



THE MENU
Et ungt par rejser til en ø for at spise på en 
eksklusiv restaurant, hvor kokken har 
tilberedt en overdådig menu, der byder på nogle 
chokerende overraskelser. På rollelisten finder man 
Anya Taylor-Joy og Nicholas Hoult der spiller overfor 
Ralph Fiennes i kokkeklæder. Filmen er instrueret af 

Mark Mylord

DEN PERFEKTE CHEF
Den Oscar-vindende Javier Bardem spiller 
den karismatiske Blanco, som driver et 
familieforetagende og håber på at modtage en 
særlig udmærkelse for sin indsats. Men ikke alt går 
som forventet, da en fyret medarbejder indleder et 
hævntogt. Filmen har vundet adskillige priser, og tog 
pladsen som Spaniens Oscar-kandidat.

CALL JANE

JULEMANDENS DATTER 3
DEN MAGISKE TIDSMASKINE
Lucia er blevet teenager. Hun flirter med Valdemar 
fra klassen, skændes med sine forældre, og er en 
af de store på julemandsskolen. Alt er godt, indtil en 
konfus og ulykkelig rektor på et stormøde aflyser 
julen. Rektoren er fanget i et traume fra sin tid som 
julemand. Lucia sætter sig for at opklare, hvad der 
skete tilbage i 1897. En munter julefilm for hele 
familien.

BLACK PANTHER 2
WAKANDA FOREVER
Marvel-filmen er en efterfølger til superhelte-
filmen Black Panther fra 2018, hvor prins T’Challa 
overtager magten i det afrikanske land Wakanda ef-
ter sin fars død. Dronning Ramonda, Shuri, M’Baku, 
Okoye og Dora Milaje-hæren må kæmpe 
for at beskytte deres land fra udefrakommende trusler. 
Et kritikerrost actionfyldt drama om familie, tab, sorg 
og om at beslutte sig for, hvilket slags menneske man                                                                       

vil være.

AVATAR 2: THE WAY OF WATER
James Camerons efterfølger til 
science fiction-eventyret Avatar fra 
2009. Fortællingen er én ud af i alt 
fire efterfølgere til den første film om de høje, 
blå, menneskelignende væsner, Na’vi. 
Jake Sully og Neytiri får et barn, lige som 
filmen også vil følge flere Na’vi-børn samt et men-
neskebarn født på militærbasen Hell’s Gate.

MIN VEN KROKODILLEN
Primm-familien flytter til New York. Her har 
deres yngste søn, Josh, det svært med at 
falde til i den nye skole og med de nye venner. Men 
da han møder Lyle, en syngende krokodille, som 
elsker boblebade, kaviar og musik oppe på loftet i 
det nye hjem, ændrer det alt. De bliver hurtigt bedste 
venner, men må vise verden at der intet er galt 

med en stor syngende 
krokodille med en endnu 
større personlighed. 
Baseret på Bernard 
Wabers børnebog.                                                                                               

      5.–7. dec. kl. 19
8. dec. kl. 14.15 & 19
9. dec. kl. 19

10.–13. dec. kl. 19
15. dec. kl. 14.15

VERDENSPREMIERE 14. dec. kl. 19
15.–23. dec. kl. 19
26. dec. kl. 19
Helaftensfilm i 3D: Forhøjede billetpriser

28.–30. nov. kl. 19
1. dec. kl. 14.15

3. & 4. samt 10. og 17. & 18. december kl. 16 EN FORUNDERLIG VERDEN
Familien Clade, begiver sig ud på et eventyr
. I uudforskede områder venter uforglemmelige 
oplevelser og fantastiske væsner på den legen-
dariske familie af opdagelsesrejsende. Filmen er 
instrueret af Don Hall, der tidligere har stået bag den 
anmelderroste Big Hero 6, som var nomineret til en 
Oscar for bedste animerede spillefilm.

26.–28. dec. kl. 16
29.–30. dec. kl. 10
1. jan. kl. 13.30

EMILY
Om den britiske forfatter Emily Brönte, der 
skrev klassikeren ‘Stormfulde højder’ i 1847. 
En fin periodefilm om en ung oprørsk kvinde, der 
havde store drømme, men døde i en alt for ung 
alder. Emily Brontë spilles af Emma Mackey, der 
nok er bedst kendt fra tv-serien Sex Education, men 
også kan ses i Eiffel og Døden på Nilen. Skuespil-
leren Frances O’Connor, gør med dette drama sin 

debut som instruktør.
27.–30. dec. kl. 19
1. jan. kl. 19

26. dec. kl. 13.30
27.–28. dec. kl. 10
29.–30. dec. kl. 16
1. jan. kl. 16

1.–4. december kl. 19


